
GYVENIMO APRAŠYMAS 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  DAINA 

Pavardė  VALACKIENĖ 

Telefonas (-ai)  8 67166919 

El. paštas (-ai) rastine@sietuvos.vilnius.lm.lt 

Adresas (-ai) Taikos 47, Vilnius 

Lytis moteris 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo - iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2016 m. Vilniaus ,,Sietuvos” 

progimnazija 

Direktorė Vadovauju mokyklai 

2003-04-07 – 2004-

01-27; 2013-08-08 – 

2015 08-08 

Vilniaus Vilkpėdės 

darželis-mokykla 

Direktoriaus pava-

duotojas ugdymui, 

pavaduojantis direk-

torių 

Vykdžiau direkto-

riaus funkcijas 

2002 m. – 2016 m.  

 

Vilniaus Vilkpėdės 

darželis-mokykla 

 

Pradinių klasių mo-

kytoja; 

direktoriaus pavaduo-

toja ugdymui 

 

Mokiau pradinių kla-

sių mokinius, vyk-

džiau direktoriaus 

pavaduotojo funkci-

jas 

1995 m. -  2003 m.  

 

Vilniaus 64-oji vidu-

rinė mokykla (Fabi-

joniškių pagrindinė 

mokykla) 

Direktoriaus pava-

duotoja ugdymui 

 

Vykdžiau direkto-

riaus pavaduotojo 

funkcijas 

Nuo 1991-02-01 

(perkelta mokykla)  

Vilniaus 64-oji vidu-

rinė mokykla  

Pradinių klasių mo-

kytoja 

 

Mokiau pradinių kla-

sių mokinius 

1990 m.  Vilniaus 62-oji vidu-

rinė mokykla (Gabi-

jos gimnazija) 

Pradinių klasių mo-

kytoja 

Mokiau pradinių kla-

sių mokinius 

 

 

 

 

 



IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

ŠPI (ŠU), 1986-1992 m. Pradinių klasių mokytojos kvalifikacija 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba  – lietuvių kalba 
Užsienio kalbos: 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

vokiečių gerai gerai gerai gerai 

anglų patenkinamai patenkinamai patenkinamai patenkinamai 

rusų puikiai labai gerai labai gerai labai gerai 

 

Darbas kompiuteriu: Microsoft Office:  ECDL - įgudęs vartotojas, 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II kategorija (pažymėjimas Nr.005044) 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytojo metodininko (pažymėjimas A Nr.003552) 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – vairuotojo B kategorija 

 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS  

 

Data  Pavadinimas Trukmė, vieta  

2018-06-07 Seminaras „‘Komunikacija ir santykių kūrimas švie-

timo įstaigoje 

8 ak. val., VšĮ Trakų 

švietimo centras 

2018-05-23 ISM konferencija „Gyvas kūnas, įtaigus balsas ir 

laisvė scenoje, Nuostatų svarba vadovo darbe; Gy-

venimo pusiausvyra ir tikslų siekimas“ 

4 val., ISM 

2018-05-21 Vadovų asociacijos konferencija „Švietimas-

Lietuvos dabarčiai ir ateičiai“  

6 akad. val., Kauno 

pedagogų kvalifikaci-

jos centras 

2018-03- 

18-24 

Programa „Vokietijos švietimo sistema ir jos patirtys 

įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“ 

24 akad. val., MTC 

2018-02-20 Seminaras „IT taikymas ugdymo(si) procese“ 6 akad. val., ESC 

2018-01-30 Paskaita „Kaip vadovui, nusprendusiam imtis poky-

čių, ieškotis naujos pozicijos“ 

2 val., ISM 

2018-01-18 Seminaras projektų vykdytojams pagal priemonės 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veik-

los tobulinimas“ 19.1 ir 19.3 veiklas 

6 akad. val., ESF 

2018-01-16 Inovacijų forumas „Skaitmeninės  mokymo priemo-

nės“ 

8 ak. val., VšĮ „Edu-

kacijos forumas“ 

2017-11-30 Seminaras „Sėkminga pokyčių vadyba“ 6 akad. val., MTC 

2017-10-11 

mėn. 

Pradedančiųjų vadovų ir mentorių mokymų progra-

ma 

50 akad. val., MTC 

2017-11-20 Seminaras „Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmeti-

nės veiklos vertinimas 2017-2018 m.: teisiniai ir 

6 akad. val., MB 

„Buhalterių moky-



buhalteriniai ypatumai“ mai“ 

2017-11-09 Seminaras „Viešieji pirkimai. Šiandienos aktualijos 

ir viešųjų pirkimų organizavimo pakeitimai“ 

6 akad. val., MTC 

2017-10-24 Seminaras „Naujojo darbo kodekso taikymas“ 6 akad. val., MTC 

2017-10-05 Seminaras „Integruotas ugdymas panaudojant edu-

kacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“ 

8 ak. val., VšĮ Trakų 

švietimo centras 

2017-09-26 Seminaras „Darbo kodekso taikymas švietimo įstai-

gose“ 

6 akad. val., UAB 

„Mokesčių srautas“ 

2017-08-24 Konferencija „Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai.“ 6 akad. val., LVJC 

2017-06-15 Seminaras „Komandos formavimo praktika“ 8 ak. val., VšĮ Trakų 

švietimo centras 

2017-04-3-7 Seminaras „Mokinio pažangos ir pasiekimų vertini-

mo kaitos svarba šiuolaikinio ugdymo(si) kontekste. 

Lenkijos patirtis“ 

40 akad. val., Pane-

vėžio pedagogų švie-

timo centras 

2017-03-21 Paskaita „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų 

ateičiai“ 

2 akad. val., UAB 

„Šviesa“ 

2017-02-24 Seminaras „Vadovas kaitos procese“ 8 ak. val., LEU 

2017-02-09 Mokymai „Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis 

darbuotojo vertinimo pokalbis“ 

8 ak. val., Lietuvos 

Viešojo administra-

vimo institutas 

2016-10-19 Mokymai „Patyčių prevencija mokykloje. Galimy-

bės ir praktika“ 

4 akad. val., VPPT 

2016-11-02 Kvalifikacijos tobulinimo programa „Naujasis darbo 

kodeksas ir jo taikymas“ 

6 val., LVJC 

2016-09-30 Konferencija „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencija ugdymo institucijose“ 

6 val., UPC 

2016-06-15 Seminaras „Integruota pamoka šiuolaikinio mokymo 

kontekste“ 

18 aka. val., Elektrė-

nų savivaldybės švie-
timo paslaugų centras 

2016-06-01 Civilinės saugos mokymo kursas 21 val., Ugniagesių 

gelbėtojų civilinės 

saugos skyrius 

2016-05-13 Tarptautinė konferencija „Socialinio ir emocinio 

ugdymo svarba visuminiam vaiko ugdymui mokyk-

loje“ 

6 val., LIONS QEST 

2016-04-25 Seminaras „Mokytojų kvalifikacija – kaip tai daryti 

efektyviai, jog jūsų mokykla taptų besimokančia 

bendruomene?“ 

6 val., Lazdijų švie-

timo centras 

2016-04-19 Seminaras „Švietimo įstaigų vadybos naujienos“ 6 val., Šiuolaikinių 

inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdy-

mo centras 

2016-03-22 Konferencija „Pedagogas 2016. Mokinio sėkmė – 

mokytojo sėkmė“ 

8 val., UAB „Šviesa“ 

2015-02-26 Pedagogų forumas „Pozityvus mokytojo ir mokinių 

dialogas: ar tai (ne)įmanoma ?“ 

6 val., LVJC 



2015-04-05 

mėn. 

IT vartotojo kvalifikacijos tobulinimo kursas “Kom-

piuterinė grafika: Kūrybiniai darbeliai vaikams” 

16 akad. val., ITMC 

2015-11-17-

19, 12-7,8 

Kursai „Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedago-

gams, ketinantiems mokyti pagal priešmokyklinio 
ugdymo programą“ 

40 akad. val., LEU 

Profesinių kompeten-
cijų tobulinimo insti-

tutas 

2015-11-30 –

12-01 

Socialinių emocijų kompetencijų ugdymo seminaras 

„Laikas kartu“ 

8 val., VŠĮ LIONS 

QUEST LIETUVA 

2015-11-25 Seminaras „Sėkmingas tėvų ir darželio auklėtojų 

bendradarbiavimas“ 

2 val., UAB “Gali-

mybių Arsenalas” 

2015-03-31 Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Ug-

dymo(si) turinio kaita: patirtis ir inovacijos mokyk-

loje-darželyje“ 

6 val., LEU Profesi-

nių kompetencijų 

tobulinimo institutas 

2014-10-29 Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Sis-

teminė lyderystė ugdymo įstaigoje: galimybės ir 

sunkumai“ 

6 val., LEU Profesi-

nių kompetencijų 

tobulinimo institutas 

2014-10-27 VIII Baltijos tarptautinės humanistinės pedagogikos 

konferencija „Mokytojau, išvesk į dvasios grožio 

kelią“ 

8 val., LEU Profesi-

nių kompetencijų 

tobulinimo institutas 

2014-04-11 Tarptautinis seminaras „Inovatyvus pradinis ugdy-

mas“ 

3 val., Vilniaus m. 

savivaldybė 

2014-03-12 Mokymai „Interaktyvi lenta „SMART BO-

ARD“aktyviam mokymui(si)“ 

6 val., LEU Ugdymo 

mokslų fakultetas 

2014-02-19 Seminaras „Ugdymo proceso tobulinimas atsižvel-

giant į išorės vertinimo kriterijus“ 

3 val., Šiuolaikinių 

inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdy-

mo centras 

2014-02-18 Konferencija „Mokyklos sėkmė. Nuo ko ji priklau-

so?“ 

6 val., LEU Profesi-

nių kompetencijų 

tobulinimo institutas 

2013-10-28 „Pedagogo viešo kalbėjimo bei įtaigos stiprinimas 

praktiškai“ 

8 val., Šiuolaikinių 

inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdy-

mo centras 

2013-03-27 „Šiuolaikinė pamokos vadyba“ 6 val., LEU Profesi-

nių kompetencijų 

tobulinimo institutas 

2013-02-22 „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti 

ir tobulinti (IQES online Lietuva)“ 

8 val., Utenos švieti-

mo centras 

2013-01-29-

31, 02-7,8 

„Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“ 60 val., UPC 

2013-01-03 Seminaras patyčių ir diskriminavimo prevencija 8 val., VŠĮ “Atskir-

ties mažinimo inicia-
tyvos” 

2012-12-5,6 „Elektroniniai viešieji pirkimai CVP priemonėmis“ 12 val., UAB “Diving 

training“ 



 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

2012-11-22 Mokyklos veiklos įsivertinimas – prielaida veiklos 

tobulinimui 

6 val., NMVA 

2012-06-7,8; 

08-28 

Microsoft Multiple Mouse Technologijos naudojimo 

mokymai 

24 val., UAB “Diving 

training“ 

2011-12-1-3 Mokymai taikyti ankstyvosios prevencijos programą 

“Antras žingsnis” 

24 val., Paramos vai-

kams centras 

2011-10-26 Paskaita „Gabių vaikų atpažinimas, įvertinimas ir 

ugdymo aktualijos“ 
Vilniaus m. Psicho-

loginė-  

pedagoginė tarnyba 

2011-03-14-19 Mokymosi visą gyvenimą kompetencijų ugdymas 

Vokietijoje. 

24 val., Akmenės 

rajono suaugusiųjų 

mokymo centras 

2010-12-9,10 „Raštvedyba vadovams“ 16 val., UAB “Eko-

nominės konsultaci-

jos ir tyrimai“ 

2010-11-11,12 „Darbo kodekso taikymo praktiniai pagrindai“ 16 val., UAB “Eko-

nominės konsultaci-

jos ir tyrimai“ 

2010-10-26,27 “Šiuolaikiniai vadybos ir personalo motyvavimo 

metodai” 

16 val., OVC Consul-

ting 

2010-10-07 “Bendravimo įgūdžių tobulinimas” 8 val., OVC Consul-

ting 

2010-09- 

14-15 

“Efektyvus vadovavimas“ 16 val., OVC Consul-

ting 

Data  Projektas, konferencija 

Trumpas aprašymas 

(pagrindinis tiks-

las/tema, veikla, 

rezultatai) 

2017-2019 m.  Projektas „Renkuosi mokyti-mokyklų kaitai“ Dalyvauju sudaryto-

je pokyčių koman-

doje 

2017-2019 m. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švieti-

mas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

09.2.1-ESFA-K-728 priemonei „Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

priemonės progimnazija vykdo projektą Nr. 09.2.1-

ESFA-K-728-01-0049 „Mokinių tarpusavio moky-

masis ir mokytojų bendravimas: grupinės dinamikos 

galimybės matematikos mokyme ir mokymesi“ . 

Vadovauju projekto 
veiklai 

2014-2020 m. ES lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprū-

pinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonė-

mis“  

Atlieku vadovui 

skirtas pareigas: in-

formavimas, inicija-



vimas ir kt. 

2017 m. Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektų 

rėmimo konkurso projektas, kryptis mokinių su spe-

cialiaisiais poreikiais integravimas 

Iniciavau ir rengiau 

projektą, kurio idėja 

IMO-LEARN inte-
raktyvių kubų klasės 

įrengimas. Bendra-

darbiavome u „Pelė-

dos“ darželiu mo-

kykla. Vyko moky-

mai, įkūrėme infor-

macinių technologi-

jų (kubų) klasę. 

2017 m. Savivaldybės inicijuotas projektas „Kompiuteriukai  

vaikams“ 

Kaip vadovas, ini-

ciavau veiklą su 

micro:bit kompiute-

riukais. IT specialis-

ta sėkmingai organi-

zuoja veiklas, mo-

kyklos mokiniai  
dalyvavo Litexpo 

parodoje „Išmani 

Lietuva“ 

2017 -2019 m. ES lėšomis finansuojamas projektas „Neformaliojo 
švietimo paslaugų plėtra“ 

Dalyvauja mūsų 
mokyklos mokiniai, 

atsakingi darbuoto-

jai. Atlieku vadovui 

skirtas pareigas.  

Nuolat Bendradarbiavimo su lopšeliu-darželiu darželiu 

„Saulėgrąža“ projektas „Mokyklos link“ 

Dalyvauju susitiki-

muose su tėvais,  

2016-09-11 

mėn. 

Nacionalinių edukacinių veuiklų projektas „Daug 

tautų po vienu stogu“ 

Darbo grupės narė 

organizuojant ir 

vykdant projektą 

2015-04-05 

mėn. 

Projektas „Patrauklios informacinių technologijų 

inovacijos kuria ateitį (Patinka)“ 

IT vartotojų kvalifikacijos tobulinimo kursas „Kom-

piuterinė grafika: kūrybiniai darbeliai vaikams 

Vyko mokymai, or-

ganizavau ir vedžiau 

mokymus moki-

niams su pixlr.com 
piešimo programa: 

vaikai mokėsi dirbti, 

kūrė darbelius. 

2014-04-03 Respublikinė konferencija “Matematikos mokymo 
pradinėje mokykloje realijos ir perspektyvos” 

Skaičiau pranešimą 
“Multiple Mishief 

Mouse technologijos 

taikymas matemati-

kos pamokose” 

2013 m. Dalyvavau ES finansuojamame projekte “Mokymo 
inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas, siekiant 

Dalyvavau projekte 
ir, taikant inovatyvią 



plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę” Multiple Mouse te-

chnologiją, sėkmin-

gai sukūriau, inte-

raktyvius e-pamokų 

rinkinius, kurie pa-

talpinti 

http://peliukai.lt/tona 

2012-04-13 Vilniaus “RYTO” vidurinės mokyklos pradinių kla-

sių mokinių ir mokytojų projektas 

Skaičiau pranešimą 

mokytojams dėl 

mokinių motyvaci-

jos skatinimo „Dėk 

grūdą prie grūdo – 

pripilsi aruodą”. 

2012 m. Dalyvavau LEU tyrime “Ikimokyklinio, priešmokyk-

linio ir pradinio ugdymo turinio programų dermė” 

Tyrimą organizavo 

LEU Ugdymo 

mokslų fakultetas, 

atliekantis tyrimą 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo 

turinio programų 

dermės įvertinimas“, 

teikiant paslaugą 

projektui “Ikimo-

kyklinio ir priešmo-

kyklinio ugdymo 

plėtra”. 

2009-2013 m. Vilkpėdės darželio-mokyklos vykdomas ES finan-

suojamas projektas “Mokyklų pagalba darbingiems 

tėvams” 

Projekto tikslas - 

suteikti galimybę 

darbingo amžiaus 

tėvams įsidarbinti. 

Buvo organizuojama 

popamokinė veikla 

mokiniams – pail-
gintos dienos gru-

pės. Vyko mokymai 

tėvams: suteikta pa-

galba ieškant darbo. 

2007-2013 m. Vilkpėdės darželio-mokyklos vykdomas ES finan-

suojamas projektas “Švietimo įstaigų administracinio 

personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didini-

mas” 

Projektas suteikė 

galimybę įstaigos 

pagalbiniam perso-

nalui ir administraci-

jai kelti kvalifikaci-

ją. Darbuotojai pa-

kėlė savo kompeten-

cijas, praplėtė 

http://peliukai.lt/tona


 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS: 

Skaitau knygas, mėgstu kalnų slidinėjimą,  darbuojuosi sodyboje. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

 TAIP NE 

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą  NE 

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje 

švietimo įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 

 NE 

Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, 

KGB) kadrinis darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą 

„Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) 

vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ 

draudžiama dirbti valstybės tarnyboje 

 NE 

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu  NE 

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu  NE 

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus  NE 

 

 

Data 2018-09-06 

psichologines ir me-

dicinines žinias, 

darbuotojai dalinosi 

patirtimi su kitų ug-

dymo įstaigų dar-

buotojais. 


